
Universitățile de stat din România se pregă-
tesc să primească 92.000 de studenți, dintre 
care 62.000 pe locurile bugetate și 30.000 
la locurile cu taxă, iar cele particulare scot 
la concurs peste 40.000 de locuri, în anul 
universitar 2017-2018. Situația nu s-a 
schimbat prea mult față de anul trecut și 
nici față de ultimii trei ani. În continuare, 
numărul de absolvenți de liceu pe care 
se pot baza universitățile este de până la 
95.000, la care se adaugă studenții veniți din 
alte țări și cei care au deja studii superioare. 
Cele mai căutate specializări rămân, ca și 
în anii precedenți, IT, Medicină, Inginerie, 
Administrarea Afacerilor, Drept și Limbi 
Străine, unde concurența este foarte mare, 
în primul rând pentru că peste 90% dintre 
absolvenți se pot angaja imediat, oferta 
educațională fiind corelată cu piața forței 
de muncă. Medicina are o situație specială, 
pentru că sunt puține locuri de muncă în 
România, dar există foarte multe oportuni-
tăți de angajare în străinătate. O anomalie 

este repartizarea a numai 23% 
dintre locurile bugetate către dome-

niile inginerești, 
din care 
se anga-

jează peste 
90% dintre 
absolvenți, imediat după finalizarea 
studiilor, atât la universitățile de 
stat, cât și la cele particulare. Pe 
de altă parte, rămân neocupate în 
fiecare an sute de locuri bugetate, la 
specializările mai puțin căutate, la 
universitățile de stat.

Cum arată oferta 
educațională, în cifre

Privaţii, ofertă de nerefuzat 
pentru viitorii studenți

Oportunități pentru studenți. Facultățile încep înscrierile 
pentru examenele din prima sesiune de admitere după 5 iulie, 
data la care se afișează rezultatele la Bacalaureat. Examenele se 
desfășoară în a doua parte a lunii iulie, fiind programate diferit de 
fiecare facultate. Cele care au renunțat la examene și selectează 
candidații în funcție de dosarele depuse pot prelungi perioada de 
înscriere chiar până la 30 septembrie, cu o zi înainte de începerea 
anului universitar, fără a mai organiza două sesiuni de admitere. Pag. 3
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Studenții care vor să devină absolvenții 
unor universități prestigioase din Româ-
nia au acum la dispoziție un top realizat 
în a doua jumătate a anului trecut, care 
clasifică instituțiile de învățământ superior 
conform mai multor criterii de perfor-
manță. Primul raport asupra Exercițiului 
Național de Metaranking Universitar 
a fost prezentat în noiembrie 2016, de 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cerce-
tării Ştiinţifice. Raportul ar trebui să fie 
făcut în fiecare an, cu datele actualizate. 

realizat pe baza mai multor tipuri de clasamente care au fost selectate pornind de la analizele 
IREG – Observatory on Academic Ranking and Excellence și analiza UNESCO 2016. 

Concurența, în funcție de specializări
În funcție de numărul de candidați care s-au înscris în ultimii ani, Universitatea 

din București este pe primul loc. Anul trecut au depus dosare peste 20.000 de candidați 
și s-a păstrat trendul din ultimii trei ani, de a avea peste 70 de candidați pe un loc la 
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, specializarea Limbi Moderne Aplicate, unde 
au fost doar zece locuri bugetate și 759 de candidați. Și Babeș-Bolyai a primit peste 
18.000 de dosare de înscriere, iar cea mai mare concurență a fost la Facultatea de 
Matematică și Informatică, unde anul acesta s-au înscris deja 1.700 de elevi, încă din 
luna aprilie. În topul celor mai căutate specializări, la universitățile românești de top au 
rămas, în ultimii trei ani, Administrarea Afacerilor, Facultatea de Jurnalism și Științele 
Comunicării, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Drept și Facultatea de 
Medicină. Politehniștii caută facultățile de Automatică și Calculatoare, Electronică, 
Telecomunicații și Tehnologia Informației, dar și Facultatea de Transporturi.

Facultățile fără căutare își pierd studenții
La polul opus se află universitățile care nu reușesc să convingă nici măcar un număr 

suficient de candidați pentru a ocupa locurile la buget, la anumite facultăți sau speci-
alizări care nu mai au legătură cu piața forței de muncă. Raportul de la finalul anului 
trecut arată că din totalul de 92 de universități active în România, patru sunt în fază 
de lichidare. În ultimii ani s-a constatat că probleme sunt inclusiv la universitățile de 
stat, iar rectorii fac cereri pentru a transforma locurile neocupate la ciclul I de licență  
în locuri pentru masterate, astfel încât să nu se piardă finanțarea.

Concluzia Raportului Exercițiului 
Național de Metaranking Universitar 
din 2016 arată că 20 de universităţi 
din România, toate de stat, reușesc să 
treacă un prag minimal al vizibilităţii 
în clasamentele internaţionale ale 
universităţilor. Din top 20, cele mai 
bune cinci instituții de învățământ 
superior intră în categoria univer-
sităţilor românești cu potenţial de 
excelenţă, vizibile și cu impact interna-
țional: Universitatea „Babeș-Bolyai” 
din Cluj-Napoca (1), Universitatea din 
București (2), Universitatea Politeh-
nica din București (3), Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași (4) 
și Universitatea de Vest din Timișoara 
(5). Următoarele 15 instituții din acest 
clasament ocupă locurile 6, 7 și 8, 
fiind grupate pe poziții de egalitate 
mai multe universități care fac parte 
tot din categoria celor vizibile pe 
plan internațional. Analiza s-a făcut 
preponderent pe baza unor criterii și 
indicatori academici unanim recu-
noscuți pe plan mondial. În raport 
se specifică faptul că instituțiile care 
nu se regăsesc în acest clasament nu 
sunt prezente în niciun clasament 
internațional analizat. Studiul a fost 
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Topul celor mai bune universități din România

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1)
Universitatea din București (2)
Universitatea Politehnica din București (3)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (4)
Universitatea de Vest din Timișoara (5)
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București (6)
Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca (6)
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași (6)
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași (7)
Universitatea Politehnica din Timișoara (7)
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (7)
Universitatea Transilvania din Brașov (7)
Academia de Studii Economice din București (8)
Universitatea din Craiova (8)
Universitatea Dunărea de Jos din Galați (8)
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (8)
Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara (8)
Universitatea din Oradea (8)
Universitatea Ovidius din Constanța (8)
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (8)

Numărul locurilor finanțate de 
la bugetul de stat a scăzut de la 
62.400 la 62.000 anul trecut, iar 
ARACIS îl va păstra și pentru 
următoarea perioadă. Univer-
sitățile din top 20 se bucură în 
continuare de concurență mare.

Top 20 cele mai bune universități, pe criterii internaționale

Publicitate

Universitățile situate pe aceeași poziție 
sunt trecute în ordine alfabetică.

DIANA SCARLAT
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Scăderea numărului de candidați, în 
ultimii zece ani, a impus schimbări impor-
tante în oferta universităților particulare 
din România, astfel încât să poată rămâne 
pe piață. Prima strategie a fost scăderea 
taxelor, care au ajuns la jumătate față de 
oferta de la stat, pentru unele specializări. 
Alte instituții de învățământ superior au 
investit în campusuri și dotări pentru 
laboratoare și spațiile destinate studiului, 
iar altele au menținut prețurile ridicate, 
dar au adus profesori de top, la toate 
specializările, pentru a-și atrage studenții.

Prestigiul universității, dar mai ales prestigiul 
profesorilor care predau la o anumită universitate 
și dotările sunt criteriile în funcție de care absol-
venții de liceu din România și aleg facultatea, în 
ultimii ani. Rezultatele studiilor realizate de D&D 
Research pentru Universitatea Română-Ameri-
cană, în 2015 și 2016, arată că tinerii din România 
sunt foarte interesați de prestigiul brandului 
personal pe care-l reprezintă cadrele universitare 
care predau la facultatea aleasă. 51,2% dintre 
tinerii cu vârste între 16 și 23 de ani și părinţii 
lor aleg universitatea în funcţie de șansele mari 
de angajare, imediat după absolvire, iar 65% 
aleg facultatea care le oferă „profesori renumiţi 
pe domeniile lor de cunoaștere”. De asemenea, 
s-a constatat că facultatea sau specializarea 
contează mai mult decât Universitatea, pentru 
85% dintre candidați. Foarte mulți tineri caută 

posibilități de a obține burse de studiu și internshipuri, 
mai ales în străinătate, pe care le oferă și universitățile 
particulare care vor să atragă, în egală măsură, profesori 
cu prestigiu, dar și cei mai buni candidați. Din același 
motiv, universitățile particulare le oferă și locuri fără 
taxă celor mai buni studenți.

Ofertă de nerefuzat de la particulari
Dotări de ultimă generație

Alte universități au mizat pe 
nevoia de laboratoare perfor-
mante, pentru anumite speci-
alizări, de unde studenții se pot 
angaja imediat după absolvire. 
„Noi am reușit să completăm 
aproape toate locurile, în ultimii 
ani. Avem facultăți, precum 

Automatica sau Informatica, 
unde circa 90% dintre studenți 
sunt angajați încă din timpul 
studiilor, iar altele se pot lăuda 
deja cu performanțe deosebite 
ale absolvenților, cum ar fi Facul-
tatea de Jurnalism sau cea de 
Arte”, explică Sever Spânulescu, 
rectorul universității Hyperion, 
din București. Campusurile 
reprezintă un alt atu al universi-
tăților particulare, care au mizat 
pe lipsa de fonduri a celor de stat 

și au făcut investiții importante 
în laboratoare, săli de studiu, 
biblioteci, săli de sport și cămine 
studențești. Universitatea Dimi-
trie Cantemir se află în topul 
investițiilor în dotarea campu-
sului și în inovare, pentru a-și 
atrage studenții. Sala Tribunal 
sau Laboratorul de Crimina-
listică din cadrul Facultății de 

Drept a universității le oferă 
studenților posibilitatea de 
practică, simulând activitatea 
desfășurată în instituțiile 
statului pentru care se pregă-
tesc, dar cu dotări chiar mai 
bune decât în adevăratele săli 
de tribunal sau laboratoare ale 
Poliției. Ofertele particularelor 
mai includ posturi interne de 
radio și TV, unde studenții pot 
face practică, dar pot să se și 
angajeze, după absolvire. 

n Campusuri cu cele mai bune laboratoare n Gratuitate și burse în străinătate

DIANA SCARLAT
Candidații se orientează, în mare măsură, către universitățile, 
facultățile și specializările care le fac o ofertă încă de pe băncile 
școlii. Facultățile și specializările care nu mai oferă posibilități de 
angajare încep să dispară din oferta universităților, pentru că nu se 
mai pot finanța, dacă locurile scoase la concurs nu sunt ocupate. 
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Astăzi există psihologi specia-
lizați și softuri care îi pot evalua 
corect pe cei care merg să ceară 
ajutor. „Avem serviciul de consi-
liere vocațională, pentru cei care 
nu știu dacă au făcut o alegere 
corectă și vor să fie convinși că 
merg spre un domeniu în care 
vor putea să facă performanțe. 
Este un program cu cinci ședințe, 
intermediat de calculator, prin-
tr-un soft standardizat, care 
face o analiză a principalelor 

meserii care se potrivesc pentru 
fiecare persoană, în funcție de 
multiple variabile psihologice, 
de abilitățile dovedite și de trăsă-
turile de personalitate. Softul se 
poate folosi doar cu asistență din 
partea unui psiholog specializat. 
Cei care se simt nesiguri de 
alegerea lor pot afla detalii pe 
pagina noastră web, clinica-hope.
ro/orientare-vocationala”, spune 
Bogdan Soceanu, psihoterapeut, 
psiholog acreditat în consi-

liere vocațională la Clinica de  
psihiatrie și psihoterapie Hope, 
din București. 

Îndrăgostitul și clubbingul sunt 
interzise mai ales în sesiune

În perioada examenelor, mulți 
tineri nu știu cum să-și dozeze 
efortul sau părinții îi obligă să 
învețe fără pauză. Un astfel de 

efort poate conduce la scăderea 
capacității de învățare. „Le 
putem oferi consiliere scurtă, 
în care pot învăța cum să evite 
anumite tipare greșite de gândire 
și cum să-și reducă nivelul de 

stres. Pot învăța exerciții de 
mindfulness, de organizare a 
timpului de lucru și de relaxare, 
metode de învățare eficiente, 
folosirea memoriei vizuale. În 
această perioadă se recomandă 
pauze de zece minute la fiecare 
oră de învățare și mișcarea în 
natură, o oră pe zi. La fel ca 
sportivii în cantonament, cei care 
depun eforturi pentru a învăța 
nu ar trebui să meargă în cluburi, 
să se îndrăgostească sau să se 
concentreze la alte probleme care 
le distrag atenția”, mai explică 
dr. Gabriella Bondoc, directoarea 
clinicii Hope. 

special

Televiziunea, filmul, teatrul și 
producția publicitară au nevoie 
de specialiști care să transforme 
imaginea în artă, iar aceștia nu 
sunt doar absolvenții facultăților 
de Arte, ci și tehnicienii, fără de 
care nu se poate lucra. Pentru 
cei care vor să devină specialiști 
în aceste domenii există o școală 
postliceală tehnică, la București.

DIANA SCARLAT

Stagiul de pregătire durează doi 
ani la Școala Tehnică Postliceală de 
Artă Teatrală și Cinematografică, iar 
la cursuri se pot înscrie inclusiv absol-
venții de liceu care nu au diploma de 
bacalaureat, precum și absolvenți de 
studii universitare care vor să învețe 

aceste meserii. „Noi pregătim specialiști 
pentru toate tipurile de producții de 
film, televiziune, teatru sau spectacole. 
În plus, majoritatea specializărilor de 
la S.P.A.T.C. nu se mai găsesc la nicio 
altă școală din România. Noi punem 
accent pe latura practică, astfel încât 
absolvenții noștri nu pleacă doar cu o 
diplomă de studii, ci sunt pregătiți să 

facă performanță în domeniul pentru 
care s-au pregătit. Se pot angaja 
oriunde, fără să-și facă probleme 
referitor la adaptare, tocmai pentru 
că noi îi pregătim, timp de doi ani, 
pentru angajarea directă”, explică 
Viorel Costea, managerul S.P.A.T.C. 
Înscrierile pentru anul școlar 2017-
2018 au început deja, la S.P.A.T.C., 
iar cei care doresc să lucreze în acest 
domeniu își pot depune dosarul. Prima 
promoție a școlii a fost în anul 2014, 
când școala s-a putut mândri cu primii 
absolvenți cu specializarea „operator 
de sunet” din țară. În 2016, pe langă 
absolvenții cu specializările „camera-
man-fotoreporter”, „editor de imagine 
film-tv” și „operator de sunet”, s-au 
adăugat primii absolvenți cu specia-
lizarea ”asistent regizor artistic”, tot 
pentru prima oară în România. 
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Alegerea greșită, un „cec în alb” pentru depresie
Dacă teoria este ușor de 
înțeles pentru adolescenți, 
practica trebuie să se facă 

împreună cu părinții, pentru că 
degeaba înțelege adolescentul cum să 
învețe, dacă părinții au cu totul altă 
idee despre ce înseamnă eficiența.
Gabriella Bondoc, psihiatru și psihoterapeut la Clinica Hope

Școala pentru specialiști în imagine
n Alternativă: programe postliceale pentru profesioniști

În învățământul superior nu se 
pune accent suf icient pe 
pregătirea acestor tehnicieni, 

tocmai pentru că facultățile de profil se 
concentrează pe formarea regizorilor, 
producătorilor, actorilor, scenariştilor, 
inginerilor de sunet, adică a celor care 
semnează actul de creație.

Viorel Costea, managerul S.P.A.T.C.

Eforturile prea mari și cafeina duc la blocaj
Unii candidați ajung la blocaje grave, anxietate, tahi-
cardie sau intoxicații cu substanțe precum cafeina, din 
cauza oboselii. La psiholog ajung târziu, cei mai mulți 
dintre ei. „Dacă au atacuri de panică și palpitații, 
primul antidot, de urgență, este întreruperea activită-
ții de studiu în momentul respectiv. Dacă se ajunge la 
palpitații permanente, tânărul trebuie să învețe să 
respire adânc. Sunt și aplicații online care îi învață să 
respire. De obicei, la noi apelează părinții ai căror 
copii au ajuns la tulburări de anxietate atât de mari, 
încât și-au dat seama că nu se mai pot duce la 
examen. Recomandabil este să apeleze înainte de a 
ajunge în starea avansată de oboseală”, explică dr. 
Gabriella Bondoc, medic primar psihiatru la Clinica 
Hope. Specialiștii le recomandă tinerilor să nu diminu-
eze perioadele de somn, să aibă o alimentație echili-
brată și să nu ignore mesele principale ale zilei. De 
asemenea, să se ferească de excesele de cafeină. 
„Eforturile fără pauză sunt exact factorii care scad 
capacitatea de memorare și de concentrare. De 
asemenea, creșterea consumului de cafeină îi face mai 
agitați și le scade capacitatea de concentrare. În canti-
tate mare, cafeaua poate duce la palpitații și intoxicații 
destul de complicate, cu stări de agitație intensă, cu 
respirație agitată, scurtă, transpirație abundentă, 
dureri de cap și în zona sternului. Substanțele din 

sucurile energizante pot produce tulburări de ritm 
cardiac, chiar cu potențial letal”, mai explică repre-
zentantul Clinicii Hope.

Din primele trei promoții ale școlii postliceale care pregătește camera-
mani, fotoreporteri, sunetiști, asistenti de regie, asistenți de producție  
și luminiști, 80% dintre absolvenți și-au găsit imediat un loc de muncă

Învățatul este ca un sport de performanță: cei care se pregătesc pentru 
examene au nevoie de timp de relaxare, de cel puțin zece minute de pauză, 
la fiecare oră de învățare, și de o oră de mișcare în aer liber, în fiecare zi

Specialiștii în psihoterapie nu recomandă suplimente 
alimentare, iar medicamentele sunt recomandate doar 
pentru cei care au ajuns la o stare foarte avansată de 
anxietate și doar pentru o scurtă perioadă.

Consilierea vocațională înainte de admiterea la facultate 
este foarte importantă pentru viitorul fiecărui candidat. O 
meserie care nu este practicată cu plăcere devine un chin, iar 
psihologii se confruntă cu zeci de mii de cazuri de depresie 
care au la bază o astfel de alegere greșită. 



Publicitate



6 JOI / 29  IUNIE  2017SPECIAL

IT-ul și ingineria sunt cele 
mai avantajate domenii în 
această perioadă, pentru că deja, 
în ultimii trei ani, cererea de 
specialiști a pieței este mai mare 
decât numărul de absolvenți. Se 
angajează imediat atât studenții 
de la universitățile de stat, cât 
și cei de la particulare. Univer-
s i t a t e a 
Politehnica 
din Bucu-
rești (UPB) 
trimite către 
piața forței 
de muncă 
peste 2.500 
de specialiști 
în fiecare an, 
dar primește 
de patru ori mai multe cereri de 
la companii. Astfel se ajunge la 
un procent de peste 90 al absol-
venților de Inginerie care își 

găsesc imediat locuri de muncă 
în domeniile bine plătite, indi-
ferent de universitatea la care 
și-au făcut studiile. 

Există și concurența de odinioară
Acest fenomen a dus și la 

creșterea numărului de candi-
dați la specializările cele mai 
căutate, triplu față de situația 
de acum 15 ani. „Universitatea 
avea până la 10.000 de studenți 

în urmă cu 
15 ani, iar 
acum am 
d e p ă ș i t 
3 0 . 0 0 0 , 
în ultimii 
t re i  an i , 
î n  t o a t e 
c i c lur i l e 
de studiu, 
de  la  l i - 

cență la doctorat. Important 
e faptul că nu doar numărul 
studenților de la Politehnică a 
crescut, ci și calitatea lor”, spune 

■ Contracte ale universităților cu angajatorii ■ Studenți vânați de pe băncile școlii

Specializările tehnice asigură locuri de muncă
Studenții care aleg facultățile cu profil tehnic știu deja, 

din experiența ultimilor cinci ani, că se vor putea angaja 
imediat după absolvire. Mulți își găsesc locuri de muncă încă 
din timpul anilor de studiu, apoi avansează în carieră. 
Universitățiile cu specializări de Inginerie, IT, Electronică, 
Cibernetică, Automatică, dar și Agronomie, Arhitectură sau 
Construcții sunt foarte căutate, pentru că oferă acest avan-
taj, iar în ultimii ani, instituțiile de învățământ au încheiat 
contracte cu mari companii, pentru a le asigura studenților 
posibilitatea de a intra în contact direct cu viitorii angajatori.  

DIANA SCARLAT

Mihnea Costoiu, rectorul UPB. 
Pe lângă specializările la modă, 
despre care tinerii aud în mass-
media, Automatică, Electronică 
și Calculatoare sau Transporturi, 
de trei ani se caută foarte mulți 
ingineri chimiști, specialiști în 
Ingineria Materialelor (fosta 
Metalurgie), dar și în Mecanică, 
inclusiv Mecanică Agricolă, 
domeniu care aproape a dispărut 
în anii 90, iar acum este căutat 
pe piața românească de marile 
companii care produc utilaje de 
ultimă generație. Cererea este 
mare și pentru absolvenții de 
Agronomie și Medicină Veteri-
nară. „Absolvenții de Medicină 

Silicon Valley, marca Babeș-Bolyai

Astăzi sunt peste 15.000 IT-ști angajați la 
Cluj, în peste 500 de companii de profil, iar 
orașul s-a transformat, astfel încât să le facă 
pe plac specialiștilor și studenților care aleg 
acest centru universitar. Printre marile companii 
care au făcut și fac în continuare anga-

jări în acest oraș-minune se 
numără Facebook, 

Microsoft sau Google. Fenomenul de la Cluj a 
generat o explozie în lanț a cererii și ofertei pe 
piața IT din România, astfel încât domeniul a 
ajuns pe primul loc în topul preferințelor 
studenților, dar și al ofertelor educaționale ale 
universităților de stat sau particulare, din toată 
țara. Cu toate acestea, 
B a b e ș - B o l y a i  î ș i 
păstrează întâietatea, 
fiind cea mai vânată 
universitate de către 
viitorii IT-ști. Același 
fenomen a plasat UBB 
pe locul I în topul universităților din România, 
înaintea Universității din București. 

Companiile de la Cluj care angajează speci-
aliștii formați, în cea mai mare parte, la UBB, 
sunt în continuă dezvoltare și oferă salarii 

comparabile cu cele din țările Europei de Vest, 
adică până la 20.000 de euro pe lună pentru 
un programator talentat. Cel mai mic venit, 
de entry-level, este de 500 de euro net, dar 
sunt companii care angajează și cu salariul 
de început de 1.000 de euro, în funcție de 
nivelul de pregătire al candidatului, dar și de 
calitatea muncii. 
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Veterinară sunt în topul celor 
care-și găsesc locuri de muncă. 
În domeniul biotehnologiilor, 
55% dintre absolvenți lucrează 
imediat după ce termină 
studiile, în domeniul în care s-au 
pregătit. Până la 78%, ajung 
să lucreze la șase luni după 
terminarea studiilor, iar restul, 
până la 100%, în anul următor, 
în România sau în străinătate. 
Dintre cei care termină licența, 
50% își continuă studiile la 
masterat, din promoția anului 
în curs și din cele anterioare”, 
spune Sorin Câmpeanu, rectorul 
Universității de Științe Agricole 
și Medicină Veterinară din 
București. 

Numărul de locuri e 
mai mare decât anul 
trecut, la USAMV 

București. Sunt peste 2.000 de 
locuri bugetate la licență și 
master. Pentru a-i încuraja pe 
candidați, le 
as igurăm ș i 
cazare gratuită 
pe perioada 
de admitere, 
de anul acesta.
Sorin Câmpeanu, 
rectorul USAMV 
București

Oferte în străinătate
Universitățile din România 
pierd foarte mulți candidați 
buni care aleg ofertele din 
străinătate, în ultimii ani. „În 
jur de 10.000-15.000 de 
absolvenți de liceu pleacă în 
fiecare an la universitățile din 
străinătate, care le oferă foarte 
multe avantaje, inclusiv burse. 
Și la ei este criză, iar tinerii din 
Europa de Est și, cu precădere, 
din România, fac toate cele 
trei cicluri de studiu, licență, 
masterat și doctorat, ceea ce 
tinerii din Vest nu prea fac. În 
plus, românii care studiază în 
străinătate știu că își pot găsi 
foarte ușor locuri de muncă 
acolo, chiar din perioada studi-
ilor, iar universitățile le facili-
tează accesul pe piața forței de 
muncă”, explică Anton Hadăr, 
președintele federației sindicale 
Alma Mater. Cele mai căutate 
universități din vestul Europei 
sunt în Marea Britanie, Dane-
marca, Olanda și Suedia.

Deși s-a înregistrat o scădere 
dramatică a numărului de 
studenți în România, de la 
peste un milion în anul 2007, 
la 500.000, cele patru Univer-
sități de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară, de la 
București, Cluj, Iași și Timișo-
ara au rămas cu un număr 
constant de 28.000, dintre 
care 12.000 doar la București

Politehnica a semnat în ultimii 
ani peste 2.700 de acorduri cu 
f irme, de la multinaționale 

până la firmele mici și mijlocii, deopotri-
vă românești și companii străine. Acor-
durile sunt semnate în primul rând 
pentru studenți. 

Mihnea Costoiu, rector UPB

Fenomenul care a transformat orașul 
Cluj-Napoca în Silicon Valley al Europei a 
fost generat de Universitatea Babeș-
Bolyai, care a reușit să creeze o pepinieră 
de specialiști în IT, pentru cele mai impor-
tante firme din domeniu. 

Nivelul de salarizare a plasat 
Clujul pe primul loc în topul 
celor mai scumpe orașe din 
România, în ultimii ani.

Atractive în România

Și studenții străini aleg oferta 
educațională din România, 
în ultimii ani, mai ales pentru 
nivelul foarte scăzut al taxelor 
de școlarizare, dar și pentru 
performanțele universităților. 
Peste 30.000 de studenți străini 
învață în România, iar numărul 
lor este în creștere constantă. 
Ingineria, Medicina, Medicina 
Veterinară sau Informatica sunt 
printre cele mai căutate speci-
alizări. Politehnica București, 
Universitatea de Construcții 
Maritime din Constanța și 
Universitatea de Petrol și Gaze 
Ploiești au foarte mulți studenți 
străini, pentru că au dat cele 
mai bune rezultate în domeniile 
de studiu, în ultimii ani. 
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